
Мета і зміст педагогічної практики  

Педагогічна практика студентів старших бакалаврських та магістерських курсів 

спрямована на озброєння їх комплексом умінь та навичок, необхідних для здійснення всіх 
видів освітньої роботи в школі. 

Метою педагогічної практики є: 
Оволодіння майбутніми педагогами, формами організації, технологіями освітньої 

роботи в різних типах загальноосвітніх навчальних закладів; розвиток у студентів умінь 
застосовувати в практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та 
методики навчання іноземної мови, усвідомлення ними професійної значущості цих знань, 
виховання у студентів потреби постійного удосконалення професійних знань, умінь, 
навичок та їх педагогічної майстерності, розвиток творчої ініціативи, реалізація 
особистісного творчого потенціалу кожного студента; 

Змістом педагогічної практики на IV бакалаврському курсі є: 

а) навчальна робота: 

• планування окремих уроків та серій уроків спільно з методистом/вчителем або 

спираючись на їхні консультації; 

• проведення уроків за складеним планом; 

• відвідування уроків учителів та студентів-практикантів; 

• проведення по елементного та комплексного аналізу відвіданих уроків за схемою; 

• виготовлення наочних посібників, роздавального дидактичного матеріалу; 

б) позакласна робота з іноземної мови: 

• спостереження та аналіз окремих видів позакласної роботи , що проводять учителі 

школи; 

• планування спільно з методистом/вчителем або з опорою на готові зразки окремих 

видів індивідуальних, групових та масових форм позакласної роботи, які 

відповідають особливостям навчання у початковій та основній школі; 

• відвідання позакласних заходів, що проводять студенти, та здійснення їх аналізу; 

в) дослідницька робота: 

• проведення тестування учнів з метою виявлення рівня володіння іноземною мовою; 

• ознайомлення з навчальними матеріалами, які застосовуються на уроці. 

Змістом педагогічної практики на магістерському курсі є: 

а) навчальна робота: 

• складання тематичного плану уроку ; 

• планування серій уроків у старшій школі з урахуванням специфіки та вікових 
особливостей учнів; 

• поурочне планування для класів однієї паралелі з урахуванням особливостей груп ; 
б) позакласна робота з іноземної мови: 

• планування позакласних заходів малих форм, що відповідають особливостям старшої 

школи; 

• підготовка та проведення запланованої позакласної роботи ; 

в) дослідницька робота: 

• вивчення наукової літератури з метою удосконалення своєї роботи ; 

• проведення методичного аналізу навчального матеріалу метою прогнозування 

можливих труднощів його засвоєння учнями.



Права та обов’язки студента — практиканта 

Студент — практикант має право: 

1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу, організації 
педагогічної практики. 

2. Одержувати консультації вчителя та керівників практики з усіх питань 
проведення педагогічної практики. 

3. Користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчальними 
посібниками. 

4. Мати один день на тиждень для самостійної роботи. 

Студент - практикант зобов’язаний: 

1. Брати участь у настановчій та підсумковій конференціях, а також нарадах з 
питань педагогічної практики. 

2. Працювати в школі не менше п’яти днів на тиждень. 
3. Сумлінно виконувати завдання педагогічної практики, передбачені програмою. 

Проявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, 
наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і 

гуманність. 
4. Допомагати класному керівникові у проведенні виховної роботи серед учнів, 

організації їхньої суспільно корисної праці, чергуванні по школі, проведенні 
роботи з батьками, перевірці щоденників тощо. 

5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального 

закладу, в якому проходить практику, розпорядження адміністрації школи, 

вчителів та керівників педагогічної практики, а також старости групи. 

6. Вживати необхідних заходів щодо додержання вимог шкільної гігієни у 

повсякденній роботі з учнями. 

7. Звітувати про виконання програми педагогічної практики, подаючи методисту та 

керівнику від кафедри педагогіки / психології необхідну документацію. 

Староста групи з педпрактики веде облік відвідування студентами школи, несе 
відповідальність за дотримання ними дисципліни, вчасно інформує керівників 
педагогічної практики про зміни у розкладі уроків, у графіку проведення виховних 
заходів, про відсутність студентів у школі (з поважних чи неповажних причин), про стан 
взаємо відвідування практикантами уроків, позакласних заходів та ін. 

Методичні вимоги до уроку іноземної мови 

1. Мовленнєва спрямованість уроку ІМ 

2. Комплексність уроку ІМ 

3. Іноземна мова - мета і засіб навчання 

4. Висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів 

5. Різноманітність форм роботи учнів 

6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності 



Матеріали з методики викладання ІМ знайти на сайтах Інтернету:  

http://www.coe.int - Рада Європи;  

http://www.planet-enseignant.com/ http://www.toutapprendre.com/ 

http://www.refer.org http://www.educnet.education.fr 

http://www.eun.org/portal/index-fr.cfin 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag  

http://www.eduparis.net/index  

http://www.worldstudent.com/etranger/index.shtml 

http://www.eurydice.org/accueil  

http://www.restode.cfwb.be/francias/index.asp  

http://www.arfe-cursus.com http://www.classes-patrimoine.org/ 

http://www.educasource.education.fr/ http://www.eduquerau-developpment-

durable.com/ http://www.isef.ntic.org/ http://www.jeunesplus.org/ 

http://www.inpr.fr/lamap/ http://www.lamaisondesenseignants.com/ 

http://www.noeeducation.org/ http://www.planete-education.fr.st/ 

http://www.primlangues.education.fr/php 

http://www.cned.fr/ 

http://www.cerimes.education.fr/ 

http://www.formasup.education.fr/ 

http://www.epi.asso.fr 

http://www.ntic.org 

http://www.501ines.com/index.php 

http://www.cursus.cursus.edu/ 

http://www.electra.eu.org/electrasitenew/welcomefr.asp 

http://www.lesmetierrs.net/ 

http://www.jetudie.com/default.asp 

http://www.iledusavoir.org/ 

http://www.leguidedesmetiers.letudiant.fr/redac/home.asp 

http://www.onisep.fr/ 

http://www.christophe.kerhouse.free.fr/ 

http://www.savoirscdi.cndp.fr/ 

http://www.thot.cursus.edu/ 

http://www.aefe.diplomatie.fr/ 

http://www.cartables.net/ 

http://www.edufrance.org/ 

http://www.enssib.fr/index.php 
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